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TÜBİTAK DESTEKLERİ 

-Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri 

• Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 

-Bilim İnsanı Destekleri 

• Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 

-Araştırma Proje Destekleri 

• Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 



ARDEB’in 7 Destek Programı Bulunmaktadır 



Araştırma Basamakları 



Destek Programları 

Dönemsel Başvuru Programları 
 1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı 

 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 

 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 

 

Sürekli Başvuruya Açık Programlar 
 1002 - Hızlı Destek Programı 

 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı 

 

Çağrılı Başvuru Programlar 
 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı 

 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme  Programı 

 

 



1002-HIZLI DESTEK PROGRAMI 

Amacı: 
Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma 

enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek 
 

•Acil,  

 

•Kısa süreli 

 

•Küçük bütçeli  

 

araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. 



1002-HIZLI DESTEK PROGRAMI 



3001- BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEK 

PROGRAMI 

Amacı: 

 
Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün 

yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından 

desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış 

olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel 

kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini 

desteklemektir. 



3001- BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEK 

PROGRAMI 



1001-BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI 



1003 – ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE 

PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 



3501 – KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Proje Personeli Kimlerden Oluşur? 
 

• Proje Yürütücüsü 

 

• Araştırmacılar 

 

• Bursiyerler 

 

• Yardımcı Personel 

 

• Danışmanlar 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Kimler Başvurabilir? 
 

Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar 
  

•Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya 

danışmanların;  

 

•Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta 

yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir (Bu 

koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da 

kapsamaktadır)..  

 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Kimler Başvurabilir? 
 

Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları 

durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış 

olmaları yeterlidir.  

 

•Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak 

şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak 

görev alabilirler..  
 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Kimler Başvurabilir? 
 

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu 

personeli olmak zorundadır.  

 

•Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir (Yabancı uyruklu 

bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev 

yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev 

alabilir)  

 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Kimler Başvurabilir? 
 

•Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler 

araştırmacı olarak görev alamazlar.  

 

•Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel 

uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu 

hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. 

Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel 

uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.  

 

 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Projede Görev Alma Limitleri 

 

 
 

 

Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de limitler içerisinde 
işlem görmektedir. 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Bursiyer 

 
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında (KKTC’den 

sunulan projeler için ise KKTC’deki) lisans ve lisansüstü 

(Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan 

"öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" 

ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje 

ekibinde yer alabilirler. 

 

TÜBİTAK - BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak 

koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. 

TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar 

ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar. 

  

 

 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar: 

 
• Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama, 

 

• Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans 

programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak, 

 

• Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki 

yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 

veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç 

önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik 

dilime girilmiş olması. 

 

• Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer 

olarak yer alabilir. 

 

• Bursun devamlılığı için başlangıçtaki şartlar aranmaz. Ancak 

öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. 

  



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan 

koşullar: 

 

• Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama, 

 

• 40 yaşını doldurmamış olma, 

 

• Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili 

programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 

yıldan fazla olmaması. 

 

 

 
 

 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Projede Çalışan Bursiyerlere Ödenen Burs 

Miktarları 2015 Yılı İtibariyle Arttırıldı. 

 

 

 
 

 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Limitleri 

 
Proje türüne bakılmaksızın; 

 

TÜBİTAK tarafından birden fazla projede yer alınması 

durumunda; 

 

• En fazla 2 projeden Yürütücü 

 
• 1 Projeden Yürütücü + 2 Projeden Araştırmacı/Danışman 

 

• 4 Projeden Araştırmacı/Danışman 

 
Yürütücünün ve araştırmacıların alacağı PTİ, TÜBİTAK’ın belirlediği kurallar 

çerçevesinde hesaplanır. Ancak, bir araştırmacının alacağı PTİ yürütücünün alacağı 

PTİ’nin %50’sinden fazla olamaz. 

 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Destek Kalemleri  
 

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri 

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri  

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri 

d) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri 

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri  

f) Posta ve nakliye giderleri.  

g) Yardımcı personel giderleri 

h) Bursiyer giderleri 

i) Proje teşvik ikramiyesi 

j) Kurum hissesi 

 
 

 



TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE DESTEKLERİ 

Desteklenmeyen Kalemler 
 

a) Proje önerisi hazırlama giderleri.  

b) Projenin sonuçlarının üretim aşamasında yapılacak masraflar.  

c) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri  

d) Posta hariç haberleşme amaçlı giderler  

e) Isıtma ve aydınlatma giderleri.  

f) Altyapıya yönelik inşaat giderleri 

g) İdari personel giderleri  

h) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler 

 

 



BAŞVURU AŞAMALARı 2 TEMEL ADıMDAN 

OLUŞUYOR.. 

1) Çevrimiçi Başvuru Sisteminden Başvuru Yapılması 
(ardeb‐pbs.tubitak.gov.tr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Basılı gönderilmesi gereken evrakların gönderilmesi 
(Son başvuru tarihini müteakip 1 hafta içerisinde) 

 

 



BAŞVURU AŞAMALARı 2 TEMEL ADıMDAN 

OLUŞUYOR.. 

1 - ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi) 

Desteklerden faydalanabilmek, 

Panelist / dış danışman olarak görev almak, 

Güncel gelişmelerden haberdar olmak için 

oBilgilerinizi belirli aralıklarda güncel tutmanız önem arz 

etmektedir. 

 

 



BAŞVURU AŞAMALARI 

2 - ARDEB PBS (Proje Başvuru Sistemi) De Proje Başvurusu Nasıl 

Yapılır? (ardeb‐pbs.tubitak.gov.tr) 
 

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden ARDEB PBS (Proje Başvuru 

Sistemi) ne giriş yapılır. 

Not: ARDEB PBS (Proje Başvuru Sistemi) ne giriş yapabilmek için 

ARBİS bilgilerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. 

 

 

 

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/


BAŞVURU AŞAMALARI 

3- Proje Başvuru ile ilgili bilgilerin ARDEB PBS (Proje Başvuru 

Sistemi) ne eksiksiz bir şekilde yüklenmiş olması gereklidir. 

 

 

  

4- Proje Formlarının doldurulması sonrasında projenizi 

ister ttm@istanbul.edu.tr adresine elektronik ortamda isterseniz 

elden Teknoloji Transfer Merkezi’ne ulaştırarak TTM Proje 

Uzmanları tarafından şekli inceleme desteği alabilirsiniz.   

 

 

 



BAŞVURU AŞAMALARI 

5- Projenizin sisteme eksiksiz yüklenmesini takiben e-başvuru 

sonrası sistemden alınan pdf dosyasının çıktısının, Üniversite 

içinde bürokratik süreçlerinin hızlandırılması amacıyla; kayıt ve 

paraf işlemleri için, Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ttm@istanbul.edu.tr adresine gönderilmesi 

gerekmektedir. 

  

6- İlgili imzaların tamamlanması ile dosyanızın basılı halinin ve 

gönderilmesi gereken belgelerin online başvurunun yapıldığı 

tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde aşağıda belirtilen 

iletişim adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir. 

  

İletişim Adresi: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları 

Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA 

 

 



DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Bilimsel  

Değerlendirme  

Süreci 

 Online  

Başvuru 

ARDEB Ön  

 İnceleme 

Araştırma  Destek  

Grubu İnceleme 

Kabul 

Biçimsel 
Eksiklik (imza, 

belge vs.) 

 Etik / Yasal 
izin 

 Yetersiz 
içerik vs. 



ARDEB ÖN İNCELEME 

Tarihler 

Çevrimiçi  

Basılı 

Öneri 
Dosyası 

Başvuru 
Formu 

Ekler 

İmzalar 

Tam 

Islak 

Program 
Şartları 

Proje 
Ekibi 

Yürütücü 
Kuruluş 



DESTEK GRUBU İNCELEMESİ 

BAŞLICA İADE NEDENLERİ 
 

• Araştırma Projesi Niteliğini Taşımama 

 

• İçerik Yetersizliği 

 

• Etik Kurul Onay Belgesi Eksikliği 

 

• Yasal / Özel İzin Belgesi Eksikliği 

 

• Yurt Dışı Saha Çalışması İçermesi 

 

• Altyapı Projesi Olması 

 

• Aynı / Benzer Proje Önerisi Olması 
 



BİLİMSEL DEĞERLENDİRME 

KRİTERLERİ 

 

Özgün Değer 

 

Yöntem 

 

Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları 

 

Yaygın Etki 

 

 

 

 



SON OLARAK… 

 

 

 

 

 

• İdeal Proje hazırlama süreci ortalama 3‐6 ay olmalıdır. 

 

• Proje metninin hazırlanması ve nihai hale getirilmesi için 

yaklaşık 6 haftalık bir süreye ihtiyaç vardır. 

 

• Projenin yazımı başvurudan mümkünse en az 1 ay önce 

bitirilmeli, proje ekibi ve varsa aynı konuda çalışan ekipler 

proje önerisini başvuru öncesi birkaç defa okumalıdır. 



SON OLARAK… 

 

 

 

 

 

Tüm imzalar orijinal olmalı ve çıktılardaki istenilen yerlere 

atılmalıdır. 

 

o Proje Yürütücüsü 

o Araştırmacılar 

o Danışmanlar 

o Kurum/Kuruluş Yetkilisi 

 
2015 yılı 1. döneminden itibaren, proje yürütücüsü kurumdan farklı 

kurum/kuruluşlarda çalışan araştırmacı ve danışmanların kuruluş 

yetkililerinden de imza alınmasına karar verilmiş ve bu çerçevede, başvuru 

formunun kurum/kuruluş yetkilileri tarafından imzalanması gereken “Kabul 

ve Taahhüt Beyanları” sayfalarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 



SON OLARAK… 

 

 

 

 

 

Proje sunmak ve yürütmek bir eğitim ve tecrübe 

gerektirmektedir, önce küçük bütçeli ve kısa süreli projelerle 

başlanabilir. 

 

Reddedilen projelerinizi ortak hakem raporu doğrultusunda 

revize edip tekrar gönderin ve asla duygusal davranmayın. 

 

 Proje öneriniz TÜBİTAK’ta değerlendirme aşamasındaysa, 

üniversitenizin BAP birimine veya hiçbir kuruma aynı projeyle 

başvuru yapmayınız. 



FİKİR VERMESİ ADINA 

Proje Örnekleri 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-

programlari/1001/icerik-proje-ornekleri  
 

 

TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı 
http://uvt.ulakbim.gov.tr/proje 

 

 

TÜBİTAK Panel Sunumu 
http://www.dailymotion.com/video/x1uepug_h0-panel-

sunumu_webcam 
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İLETİŞİM 



TEŞEKKÜRLER 


